Werkgroep verbeteren werkwijze raad
Onderdeel: efficiënter vergaderen Sub-groepje: Gerolf, Marcel, Ank
Algemeen:
- Gerolf stelt voor een keer met het volledige BOB model te experimenteren.
Opm. Ank: kunnen we een keer op bezoek bij een gemeente, die dat model
hanteert?
- Marcel ziet graag een lijstje met gedragsregels.
- Moties en Amendementen eerder met elkaar bespreken/afstemmen

Raadsvergadering:
- Inspreken
Verschuiven naar een andere avond
Bv. Tijdens Uitwisseling in combinatie met RIB en eventueel raadspreekuur
-

Spiegelend raadslid
Niet voortzetten
Burgemeester bij opening eventueel een korte oproep

-

RV ingekomen stukken
Niet meer agenderen; is verwarrend voor publiek
Ingekomen stukken wel behandelen op Uitwisseling

-

Verslag rapporteurs
Duidelijkheid over rol rapporteurs
Verslag als oplegger bij RV

-

Actualiteiten
Verplaatsen naar begin van de avond
Alleen echte actualiteit ( geen lantaarnpalen bv.)
Maandagavond vóór de raad bepalen FVZs welke onderwerpen
Altijd afwegen of vragen ook schriftelijk gesteld kunnen worden.

-

Debatteren
In principe altijd 6 microfoons beschikbaar
Direct de focus op onderling debat; termijnen afschaffen.
Vooral debat tussen woordvoerders; interruptie op interruptie kan dan ook.
Minder wethouder bevragen
Vooral de focus op moties/ amendementen (m.a.w. wat wil je anders)

-

Motie vreemd

Infomarkt en inforonde
-

markt

W zijn positief over de markt, zoals we die hebben georganiseerd
Tijd markt eventueel inkorten naar ¾ uur
Wij denken, dat de ambtenaren van gem. regelingen niet altijd aanwezig hoeven te
zijn. We hebben ook rapporteurs, die zijn voor geïnformeerd.
Via de griffie kan altijd contact met ambtenaren zijn met extra vragen.
Alle technische vragen op de markt stellen.
-

Ronde
Tijdschema beter plannen en aanhouden.
Bij tijdsplanning rekening houden met wisseling (kost ca. 10 minuten)
De volgende ronde moet altijd op tijd beginnen.
Tijdens ronde alvast in gesprek over moties en amendementen
Debat aanvragen al tijdens ronde; aangeven waar het pijnpunt zit.
Moties en Amendementen niet alleen juridisch laten toetsen; ook pre-advies van
college.

Uitwisseling
-

Stoplichten bij Voortgang en verdieping nog meer toepassen
Oppassen voor een onderwerp te vaak agenderen ( voorbeeld Korf)
RIB en A stukken aan het begin van de avond
Strakke tijdsplanning.

